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วิธ ีก ารลงทะเบีย นและการมอบฉัน ทะ
ในการเข้ าร่ วมประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน)
ในวันพฤหัสบดีที 27 เมษายน 2560 บริ ษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะ ตังแต่
* เวลา 13.00 น. ณ สถานทีทีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม บริ ษัทฯ จะลงทะเบียนด้ วย ระบบบาร์ โค้ ด และ
จะอํานวยความสะดวกโดยการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนเอกสารมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะ เพือความสะดวก
รวดเร็ วในการลงทะเบียน ขอให้ ผ้ ูถือหุ้น และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะ นําแบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิงทีส่งมาด้ วย 1) พร้ อม
เอกสารประกอบการลงทะเบียนดังต่อไปนี *
1. กรณีผ้ ูถ ือ หุ้น เป็ นบุค คลธรรมดาเข้ าร่ วมประชุม ด้ วยตนเอง
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
• แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิงทีสง่ มาด้ วย 1) ซึง ลงนามโดยผู้ถือหุ้น
• บัตรประจําตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจําตัวข้ าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรื อบัตรแสดงตนอืนใดซึง ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น (ฉบับจริ ง) ปรากฎรู ปถ่าย และยังไม่
หมดอายุในกรณีทีมีการแก้ ไขชือ–สกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรองการเปลียนแปลงดังกล่าวด้ วย
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้น เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
• แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิงทีสง่ มาด้ วย 1) ซึง ลงนามโดยผู้ถือหุ้น
• หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น (ฉบับจริ ง) ซึง ปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
2. กรณีผ้ ูถ ือ หุ้น เป็ นบุค คลธรรมดามอบฉัน ทะให้ บ ุค คลอืÉน เข้ าร่ วมประชุม แทน
2.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
• แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิงทีสง่ มาด้ วย 1) ซึง ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. ซึง กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจนและลงนามโดยผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
• เอกสารของผู้ถือหุ้น
o สําเนาบัต รประจํ าตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดิ นทาง หรื อ บัตรประจํ าตัว ข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอืนใดซึงออกโดยหน่วยงาน ราชการของผู้ถือหุ้น ซึง
ปรากฏรู ปถ่าย และยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ถือหุ้น
• เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ
o บัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจํ าตัวข้ าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอืนใดซึง ออกโดยหน่วยงานราชการของ ผู้รับมอบฉันทะ
(ฉบับจริ ง) ซึง ปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
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2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
• แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิงทีสง่ มาด้ วย 1) ซึง ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. ซึง กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจน และลงนามโดยผู้
ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
• เอกสารของผู้ถือหุ้น
o สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ซึง ปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุพร้ อมลงลายมือชือ
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ถือหุ้น
• เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ
o บัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจํ าตัวข้ าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอืนใดซึง ออกโดยหน่วยงานราชการของ ผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับ
จริ ง) ซึง ปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
2.3 กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ (ตามรายชือทีปรากฏในสิงทีส่งมาด้ วย 8) กรุ ณาจัดเตรี ยม
เอกสารดังนี * และขอให้ สง่ กลับ มายังบริ ษัทฯ ภายในวันอังคารที 25 เมษายน 2560 เพือลงทะเบียนล่วงหน้ า
• แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิงทีสง่ มาด้ วย 1) ซึง ลงนามโดยผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. ซึง กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจนและลงนามโดยผู้
ถือหุ้น
• เอกสารของผู้ถือหุ้น
o สํ าเนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชน หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง หรื อ บัต รประจํ าตัว ข้ า ราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอืนใดซึงออกโดยหน่วยงาน ราชการของผู้ถือหุ้น ซึง
ปรากฏรู ปถ่าย และยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ถือหุ้น
3. กรณีผ้ ูถ ือ หุ้น เป็ นนิต บิ ุค คล
3.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
*
• แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิงทีสง่ มาด้ วย 1) ซึง ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. ซึง กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจน ซึง ลงนามโดย
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อมประทับตราสําคัญบริ ษัท (หากมี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และผู้รับ
มอบฉันทะ
• เอกสารของผู้ถือหุ้น
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์(ซึง แสดงให้ เห็นว่ากรรมการทีลงชือในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็ นกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลทีเป็ นผู้ถือหุ้น) อายุ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ลงลายมือ
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ชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดย กรรมการผู้มีอํานาจลงนามพร้ อมประทับตราสําคัญบริ ษัท(หาก
มี)
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจําตัว ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอืนใดซึง ออกโดย หน่วยงานราชการ ของกรรมการผู้อํานาจลง
นาม ทีลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการเจ้ าของ
บัตร) ซึง ปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
• เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ
o บัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจํ าตัวข้ าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอืนใดซึง ออกโดยหน่วยงานราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับ
จริ ง) ซึง ปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
3.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนจัดตังในต่
* างประเทศ
• แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิงทีสง่ มาด้ วย 1) ซึง ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึงกรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจน ซึงลงนามโดย กรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม พร้ อมประทับตราสําคัญบริ ษัท (หากมี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
• เอกสารของผู้ถือหุ้น
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยหน่วยงาน ราชการของ
ประเทศดังกล่าว (ซึง แสดงให้ เห็นว่ากรรมการทีลงชือในฐานะ ผู้มอบฉันทะ เป็ นกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลทีเป็ นผู้ถือหุ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ลงลายมือชือ
รับรองสําเนาถูกต้ องโดย กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อมประทับตราสําคัญบริ ษัท (หากมี)
o สําเนาบัต รประจํ าตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดิ นทาง หรื อ บัตรประจํ าตัว ข้ าราชการ/
พนักงานรั ฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอืนใดซึง ออกโดย หน่วยงานราชการของกรรมการผู้
อํ านาจลงนาม ที ล งนามในหนัง สื อ มอบฉั น ทะ (ลงลายมื อ ชื อ รั บ รองสํ า เนาถู ก ต้ อ งโดย
กรรมการเจ้ าของบัตร) ซึง ปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
o สําเนาหนังสือมอบอํานาจของผู้ถือหุ้นทีมอบอํานาจให้ Custodian เข้ าร่ วมประชุม และออก
เสียงลงคะแนน ซึงผู้ถือหุ้นลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ องโดย กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
พร้ อมประทับตราสําคัญบริ ษัท (หากมี)
• เอกสารของ Custodian
o สําเนาหนังสือมอบอํ านาจที Custodian มอบอํานาจให้ กรรมการ หรื อผู้บริ ห าร หรื อ
พนักงานของ Custodian มอบฉันทะให้ พนักงาน หรื อบุคคลอืนใด เพือ การเข้ าประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทลูกค้ าได้ และรับรองสําเนาถูกต้ องโดย กรรมการ หรื อผู้บริ หาร หรื อ พนักงาน
ของ Custodian ซึง เป็ นผู้มอบฉันทะ
o หนังสือยืนยันหรื อสําเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian รับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
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o สําเนาบัต รประจํ าตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดิ นทาง หรื อ บัตรประจํ าตัว ข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอืนใดซึง ออกโดย หน่วยงานราชการของผู้มอบฉันทะ
ซึง ปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
o บัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ บัตรประจํ าตัวข้ าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอืนใดซึง ออกโดยหน่วยงานราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับ
จริ ง) ซึง ปรากฏรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
• กรณีมีการมอบอํานาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้ Custodian
o เอกสารแสดงการมอบอํานาจช่วงทุกช่วงต้ องครบถ้ วนไม่ขาดตอน และ มีถ้อยคําให้ มอบ
อํานาจช่วงได้
o สําเนาบัต รประจํ าตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดิ นทาง หรื อ บัตรประจํ าตัว ข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรแสดงตนอืนใดซึง ออกโดย หน่วยงานราชการของผู้มอบอํานาจ
ช่วงทุกช่วง และลงนามรับรองสําเนา ถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็ นนิติบุคคล ลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของผู้มอบฉันทะ)
• เอกสารทีจดั ทําขึ *นในต่างประเทศ ต้ องมีการรับรองโดยโนตารี พบั ลิค(Notary Public)
• ในกรณีทีเอกสารใดทีมิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมา
พร้ อมกันด้ วยและให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน* รับรองความถูกต้ องของคําแปล
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